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 ללוכ ןורתפ הניה "/4%-ה תילכת' תכהעמ
 .םהיניב םיבלושמה םייקסע םימושי לש
 יתרבח-בר לוהינל ילכ הניה תכרעמה
 תויקסע תוביבסב הלעפה רשוכ תלעב
 ןווגמב החלצהב םויכ תמשוימה תונוש
 ,הלשממ יררשמ :ומכ ,תוביבס לש בחר
 ,תורש ,יאנועמק קווש ,תוירובצ תורבח
 .רזוח רוצייו יתמישמ רוציי ,הצפה-הקיטסיגול
 האלמ הרוטקטיכרא הכותב תבלשמ תכרעמה
 תלפטמ וז הרוטקטיכהא .םינוגרא לוהינל
 ,םינוגראב עדימ לוהינ לש םינושה םיטבהב
 םינרצנוקל דעו ינוניבהו ןטקה קסעהמ לחה
 .םיבכהומו םילודג רוביצ תודסומו
 וז הרוטקטיכראב םילכהו תוכרעמה לכ
 ןהו םיילועפתה םיגרהה תא ןה םיתרשמ
 תרוטקטיכרא .תוטלחהה ילבקמ יגרה תא
 תשמתשמו תבלתשמ םכט לש עהימה
 עדימה תרוטקטיכרא תא םיביכרמה םילכב
 .לטיגיד תרבח לש (.1.8)

 תיסנניפ תילכת ₪
 תיטסיגול תילכת ₪
 רוצייה תילכת ₪
 עדימ זכרמ תילכת ₪

 תוטלחה תלבק תילכת ₪

 יויו וא

 - המ



 תיאנובשח השיפת
 ,םייפסכו םיילועפת םינותנ) הרבח ינויפא =

 תונובשח ,תועבטמ ,לויג ינותנ ,םיפסכ תנש
 ליבקמב םינש רפסמ לוהינ 6 םיעובק
 תואשרה לוהינ < םישדוחו םינש תמיסח 6
 יוביר 6 תופוק ,תונובשח ,הרבח ,תוליעפל
 ,תורמה ,רעש יגוס ,עבטמ יגוס) תועבטמ
 תופוקת 14 ינפ לע תונובשח לוהינ 9 (םינוזיא
 ,יביצקת דעי ,יריחמת דעי לוהינ 5 הנשל
 רוציק דוק ,םידומצ תונובשח ,םינמוזמ םירזת
 ,םיכמסמ יוהז ,רורפס) רוקמה יבמסממ הנזה 6
 ןוזיא) תונמ ןוכדעו תנזה 9 (ךויש ,ךמסמ עבטמ
 תטילק 9 (ידיימ וא הווצאב ןובדע ,הרקבו
 ,ךורעש) םייפסכ םיכלהמ 9 תוינוציח תונמ
 תוחוד ,םיפסב תנש תחיתפ ,דדמ םאותמ לקש
 .(םידחואמ

 ש"חהנה/ישאר רפס
 ידיימ ןוכדע 9 ימניד ןמוי תודוקפ הנבמ 6
 ינמז תועונת רגאמ לוהינ 6 השירד יפל וא
 תועונת חותינ 5 ויתורתיו ןובשח בצמ חותינ 6
 ךורעיש 6 הנמל תועונת חותינ 5 ןובשחל
 36 תעד/יוליג יפ לע דדמל המאתה <
 9 תיטמוטוא הנש תחיתפ/תריגס 6

 םילובקת / תוחוקל
 תוחוקל יארשא לוהינ 6 םולשת יאנת לוהינ =
 לוהינ < רוקמב סמ יוכינו מ"עמ יבויח לוהינ =
 ישרפה בויחו דדמ/ח"טמל םידומצ תוחוקל
 חותינ < ןב/בא תוחוקל לוהינ < הדמצה
 קמועו לויג תוחוה ידי לע תוחוקל תובוח
 האחמה ,ןמוזמ) םירסממ יגוס 4 לוהינ 6 בוח
 וא ש"וע ןובשחל הדקפה < (תורטשו היוחה
 םירסממ ןוערפ * הדקפה ספוט יוולב תרמשמ
 לוהינ < ש"ועל תרמשמ ןובשחמ םייוחה
 הפוק רפס תקפהו לוהינ < תורזוח תואחמה
 תוחוקל תובוחל םילובקת ךויש *

 םימולשת/םיקפס
 תוינובשח לוהינ < םולשתה יאנת לוהינ <
 מ"עמ יבויח לוהינ < סמ תוינובשחו הקסע
 תודומצ תוינובשח לוהינ < רוקמב סמ יוכינו
 ףטוש וא שוכר קפס לוהינ < דדמ/ח"טמל
 םולשתל תוינובשח בוכיע וא רושיא <
 םיכתחב םיקפסל תויובייחתה חותינ <
 תרבעה < ינהי וא יטמוטוא םולשת < םינוש
 הרבעה וא האחמהב ועצובש םימולשת
 הרוצב םולשתל תוצלמה תינב < תיאקנב
 םימולשת תספדה < תינדי וא תיטמוטוא
 ונבינש תוצלמה ךותמ (ההבעה וא האחמהב)
 תויובייחתהל ועצובש םימולשת ךויש <
 .םיקפסל

 םיקנב תמאתה

 וא תיטמוטוא המאתה 6 קנב יפד תטילק ₪

 תשירד 6 קנב יפד תופיצר בקעמ 6 תינדי

 .קנבהמ המאתהל םירסח םינותנ

 יאלמה לוהינל תכרעמ

 ךילהת < (לבגומ יתלב) ינסחמ בר לוהינ 6
 תויזחת 6 יתפוקת/ירוזחמ יאלמ תריפס
 ןוכדיעל היצפוא םע 486 חותנ 6 הכירצ
 יאלמ בצמ חוד יבושיח 6 יאלמ יגווס

 יאלמ שודיחל הצלמה חוד < יפסכ/יתומכ

 .'ובו

 הלבקו שכר תונמזה לוהינל תכרעמ
 ,הנמזה תמשה ,השירדב לחה תונמזה בקעמ <
 דעו הלבק-תרוקיב ,הלבק ,קפסה י"ע הרושיא
 הכימת < םינסחמל הנמזהה יטירפ תסנכה
 םירמוח תשיכרב הכימת < תרגסמ תונמזהב
 םיקפס חותינ < תוחוקלל תורישי םיחלשנה
 תויטס לש תוקיטסיטטס הארמה ,חוכ-בר
 תורשפא < םיירוטסיה ןמזו תומכ ,ריחמ
 תוידיתע םינמוזמ תושירד תוזחל שמתשמל
 קפסה יפלכ תובייחתהה תרהצה םע דיימ
 תויופצ תוקפסא חוד < (הנמזהה חולשמ ,ירק)
 חוד * המישמ יפל וא טירפ יפל ,קפס יפל
 םינמזומ םיטירפ תיירוטסה לש טרופמ

 ותוא םיקפסמה םיבר םיקפס לע בקעמ <
 םע םיקפסה יטיקמ תבלצה תועצמאב טירפ
 .שמתשמה ט"קמ

 חוקל תונמזה לוהינל תכרעמ
 הנמזה 6 רפסמ וא םש יפל תוחוקלל השיג =
 דוביע < יקלח רואת וא טירפ רפסמ יפל
 וא תידיימ תינובשח םע תבלושמ חוקל-תנמזה
 תורוחס תצפה < רתוי רחואמ בויח תורשפא
 לש ןווקמב עוציב < םיבורמ םינסחמ ירתאמ
 תאצקהו רצומה תונימז תומיא ,יארשא תקידב
 תומר תמקה < הנמזהה תנזה ןמזב יאלמ
 עוציב < שמתשמה תרדגהכ תוחנהו םיריחמ
 תונמזהל תורשפא < םיינומה ריחמ ייוניש
 חוקלל קפסהמ רישי חולשמל תונמזהו תרגסמ
 תונמזה דוחיא <

 תוריכמ תירוטסיה תכרעמ
 לש תוריכמ םיארמה תוריכמ תאוושה תוחור <
 האוושהב ;רצומ/חוקל יפל הפוקת לכב טירפ
 יפל רצומ יפל תמדוקה הנשב הפוקת התואל
 יפל ;םירצומ תחפשמ /רצומ יפל ;חוקל/רצומ

 הירוטסיה תוחוד < תוריכמ שיא חוקל/רצומ

 תוינובשחה ינותנ לכ תא םיארמה םיטרופמ
 יפל םינייוממ טירפ תרוש לכל תורושקה
 יפל ,רוזא יפל ,תוריכמ שיא יפל ,חוקל
 .תינובשחה ךיראת יפל ,רצומ-תחפשמ

. \ 



 רצומה ץע תבהעמ
 12 דע ללוכה םלשומ רצומ הנבמ תקזחא
 שכר ,רצומה ריחמת ,הסדנה ישומישל תומה
 וא םייוזח ,םיליעפ םיביכר ןויפא 6 רוצריו
 שמתשמה תרדגהכ ירודיס רפסמ םע םילטובמ
 תלוספ/תחפ רועשו תופקת ןויפיא =
 לע םישדח םינבמ תריציל תורשפא 6
 לכ תפלחה < םימייק םינבמ תקתעה ידי
 תקפה + יפילחת טירפב לטובמ טירפ יעפומ
 הבכרהל םיטיק תינב תלקהל קופינ-תמישר
 תויולע חותינב עויסל יריחמת רצומ הנבמ <
 .םירמוח

 תלוביק תושירד ןונכת תכרעמ
 הדובע זכרמ לש יופצ סמוע תאוושה 6
 תוחוד תקפסה ךות וב הנימזה תלוביקל
 תיפרג הכירעב ןמזה ריצ לע סורפ סמוע
 ,"\/4ה |" חותינ תויורשפא 6 תיאלבט וא/ו
 תואצות תגצהל תויצלומיס עוציב ירק
 ןומיז * םייפולח םיינמז תוחול לש תויופצ
 לכ לש וא תודידב הדובע-תודוקפ לש שדוחמ
 םיקלח תורציימה תויולתה הדובעה-תודוקפ
 .תורחא הדובע תודוקפב שומישל

 70008 עדימ זכרמ תכרעמ

 רוצייה ריחמת תכרעמ

 תוינקת תויולע הוושמה קיודמ תויולע חווד =
 תורשפא < לעופב תויולעל תוכרעומ וא
 המישמ לכל תובה הדובע תודוקפ ךיישל
 ,הקלחמ ,המישמ רפסמ :יפל תויולע חותינ <
 חוויד * הלועפו יאלמ טירפ ,הדובע-זכרמ
 םירמוח ,הדובע לש תולע תויטס חותינ לע
 רועיש יפל לוציפ ללוכ הנשמ-תונלבקו
 חווידו בקעמ < תויומכו עוציב ינמז ,הקופת
 וא טורפב המישמ יפל "ךילהתב הדובע' לע
 .תויתיצמתב

 הדובע יעוציב תכרעמ

 יעוציב תדידמו דבועל רוציי תוקיטסיטטס <
 ינשל הדובעה לוציפ < םיתווצו הדובע-ילהנמ
 חוודב הכימת < הרישי יתלבו הרישי :םימרוג
 לש תנווקמ הנזה תוהשפא < תווצ תדובע
 רחואמ רובעל לוכיש ןועש יסיטרכמ עדימ
 תורשפא < רכש תכרעמל תיטמוטוא רתוי
 תחא העונתל תובר הדובע תועונת דוחיאל
 לע ןכו רכש סיסב לע םידבוע לע חווד <
 תנזה יעצמא תקפסה < העש סיסב לע םידבוע

 רוציי תכרעמ

 תיטסיגול תכרעמ
 תיסנניפ תכרעמ

 ןכו הלופכ תרמשמ ,תופסונ תועש ,ליגר רכש

 .דודיע רכש

 בא ןומוז תכרעמ
 ידי לע ךמתנה בא-ןומיז תריציל תורשפא <
 ינושאר תלוביק ןונכתו יביטלומיס ןומיז ןונגנמ
 קייודמה ןכיראת יפ לע תודוקפ תקזחא <
 תיזחת תא יטמוטוא ןפואב ביחרהל תלוכי <
 ..תויריתע תופוקתל באה ןומיז תאו תוריכמה

 רוצייה תפצר לוהינל תכרעמ

 תודחוימ תויסיסב הדובע-תודוקפ <
 תורחא הדובע-תודוקפל הקתעהל סופיט-באכ
 ירחא בקעמו תומישמל םירמוח תאצקה <
 הדובע-תודוקפ בצמ לואשית < םירסוח
 םירמוח ,הדובע ןיגב תואצוה םושיר <
 ךרוצל םיגירח לע חווד < םילוספ םיקלחו
 תוליעפ ןומיז < םייתיעב םירוזא תראה
 ינדי/המידק/הרוחא

 םירמוח תושירד ןונכת תכרעמ
 לע תוסורפ םירמוח תושירד תריצי =
 תטרופמ וא תיתיצמת המרב ןמזה ריצ
 לע תוצלמה < באה ןומיז לע ססבתהב
 םיקפס תגצה ,תילנויצפואו ,קפס יפל תושיכר
 שומיש **ע ןונכתה קויד רופיש < םייפולח
 םיננכותמש ,םייפילחת ללוכ ,םירמוחב
 יוזיח < תומייוסמ הדובע-תודוקפל לעופב
 םינותנ תנסחא < םיביכרב םיפדוע/םירסוח
 הז םעו קייודמ ךיראת סיסב לע תושירדו
 תרדגהכ תושימג ןמז תופוקת עובקל תורשפא
 ירחא בקעמ < תוחוד תקפה תעב שמתשמה
 רצומה ץע תומר לכ ךרד תודוקפה תהשרש
 הרטמב ,הצקה יטירפל תורישי ,ןיפוליחל ,וא
 .השירדה תורוקמל עיגהל

 רצומה תולועפ לש ןקת בותינ תכרעמ

 םילכה ,תולועפה רדס לש ליעי לוהינ 6
 רצומה רוציל םישמשמה הבכרהה תוארוהו
 הלועפ לכל הנוכמו הדובע ןמז ינקת תקזחא <
 םיקלח תקתעה י"ע םישדח םיבותינ תריצי 6
 םילכה לע עדימ תרקב < םימייק םיבותינמ
 רובע יללכ בותינ < םייפולח םיבותינ =
 חיכש שומיש ילעב תולועפ-ירדס

 רצומה ןקת-ריחמת תכרעמ
 תויולעו (ןקת) הנש תליחת תויולע תקזחא <
 לכב ףסומ ךהע תויולע תקזחא < תופטוש
 רצומ-הנבמ תוחוד < רצומה ץע לש המר
 המרבו תומר הברה ,תחא המרב יריחמת
 םיבותינב שומיש ייע תויולע תינב < תרבטצמ
 רתוי וא דחא טירפ רובע םיפטוש רצומ-יצעו
 תויולע חותינ תורשפא < שמתשמה תריחבכ
 תולעמ שכרה ריחמ תויטס חווידו יביטלומיס
 .ןקתה
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 יאלבט) םדקתמ םינותנ סיסב וניה סוקופ ו
 תקפהל יעיברה רודה ןמ הפש ,(יכרריהו
 ,תיקסע הקיפרגו םייסנניפ םיחוויד ,תוח"וד
 ,ינורטקלא ןוילג ,האלמ תיטסיטטס הנכות
 םיבר םימוחתו םיטקיורפ לוהינל תכרעמ
 .םיפסונ
 סוקופ חילצמ ,רתויב תומדקתמ תויגולונכטב
 .ומע הדובעה תא תילמיסקמה הרוצב טשפל
 שמתשמה תא הכירדמה "תונולח"ה תטיש
 שומיש ךות האיגש אלל תושקב תריציב
 רשא סוקופ תפשו ,םישקמה חולב ילמינימ
 ,הטושפ תירבעב השענ ומע חיש-ודה לכ
 קיפהל לוכי שמתשמ לכש ךכל םיאיבמ
 ןווגמ ולש םינותנה יסיסבמ החונו הלק הרוצב
 .םיפרג וא תותליאש ,תוחוד

 תכמות תכרעמל תבשחנ 5צ8/%/-ה תכרעמ
 .הגוסמ רתויב תמדקתמהו השידחה תוטלחהה
 תונווגמ תויצקילפאל תדעוימ תכרעמה
 (50854051551) םינותנ ףדמ לחה תוללוכה
 תובכרומו תוידמימ בר תויצקילפאל דעו דדוב
 .תומלש תורבח רובע תוטלחה חותינל
 ,לוהינל תיביטרגטניא תכרעמ איה 5/5/\/-ה
 םילכ הב שי .חוודו םילדומ תינב ,חותנ
 דסמו תורחא תוכרעממ םינותנ תטילקל
 .ימינפ ינויצלר םינותנ
 רישי שומישל תדעוימו שומשל הלק תכרעמה
 םילכב שומיש ךות תוטלחהה ילבקמ לש
 תוריהמב םיחותינו תוביטנהטלא תקידבל
 ,ץוחבמ ןזומ ,בשחמב אצמנה עדימב שומישו
 .דחי םג םהינש וא

 הדסונ (מ"עב תמדקתמ היגולונכט) םכט תרבח
 .ץראב ןושארה הנכתה תיבכ 1969 תנשב
 ישנא 450-מ הלעמל םויה הקיסעמ הרבחה
 הלודגה הרבחל התוא השועה רבד ,עוצקמ
 חותיפו תוכרעמ תסדנה םוחתב ץראב רתויב
 .הנכת
 יאמדקא ראות ילעב םניה םכטב םידבועה בור
 תזכרתמ םהב םימוחתב ךמסומו רגוב לש
 :הרבחה לש התוליעפ רקיע

 .יתיישעת לוהינל תוכרעמ ןויפיאו חותינ
 .תוילוהינ עדימ תוכרעמ
 .םיינוגריא םינבמ ןונכתו חותינ
 .הרקבו הטילש תוכרעמ
 .תמא ןמז תוכרעמל הנכות חותיפו ןונכת
 היצלומיטל תוכרעמ חותיפו ןונכת
 .םיבשחמ תועצמאב

 םילעפמ םינמנ ץראב םכט תוחוקל ןיב
 ,ןוחטבו אבצ ,תויסנניפ תורבח ,םייתיישעת
 ,עדי יריתע םילעפמ ,חוטיב תורבח ,םיקנב
 הרבחה ,ל"נל ףסונב .דועו קוויש תורבח
 רפסמב םיטקייורפ עגרכ תעצבמו העציב
 .םלועב תוצרא
 ןויסינ לש בוליש עיצהל תלגוסמ םכט
 םילוכי רשא ןתיא ילכלכ סיסב םע תויעוצקמו
 .םכתעקשה תחטבהל הבורע שמשל

 םכטפשפ
 תיעב תמדקתמ היגולונכט
 האיבנה הרובד 'חר ,תרש הונ ,םידיתע
 (05) 491262 :לט
 (05) 499990 :סקפ
 342621-4ד -|! :סקלט

 סופד תוקפהו יפארג בוציע - סייו יסוי ,ןניק ןבואר


